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…navede vás na Cestu od Adventu až k Vánocům…

nička

EDNiČKA

... z historie

V církevním  kalendáři  v tomto  čase 
před Vánocemi však prožíváme ještě Advent 
– dobu přípravy a očekávání narození Ježíše 
Krista.  V kostele  se  zpívají  písně  –  roráty, 
které nejsou tak veselé, jako vlastní koledy, 
ale je v nich již předzvěst radosti, očekávání, 
těšení se. Jsou to zpěvy plné naděje a vypráví 
o očekávání  Krista,  světla.  Vlastní  světlo 
na  adventním  věnci,  které  s každou  neděli 
„roste“  oznamuje  příchod  Krista,  tak  jako 
vycházející slunce oznamuje nový den.

Advent
V duchovní  rovině  Advent  není  jen 

čas  shánění  dárků  nebo  úklidu  bytu,  ale 
může být časem, kdy se chceme více zastavit 
a posílit  vztah  k Ježíši,  a jistě  i k našim 
nejbližším.  Je  příležitost  posílit  a případně 
i uzdravit  (nebo alespoň tento proces začít) 
život v rodině. Víme, že „nakoupené“ dárky 

VÝHERCI NAŠICH SOUTĚŽÍ 
Z MINULÉHO ČÍSLA JSOU: 

Marie Sedláčková, Věra Pojmanová, 
Pavel Sýkora a Jiří Kružík. 

Všichni od nás dostanou lístky 
do Aquacentra Pardubice (1 dospělý 

a jedno dítě). 

GRATULUJEME!

Pardubický katolický arciděkan Forbelský: 
„Jsou dárky, které se nedají nakoupit“

Vánoce
Když  se  řekne  Vánoce,  vnímáme  je 

jako svátky rodiny, radosti a pohody. Jejich 
prvotní  základ  můžeme  hledat  v Betlémě 
(dnes ve státě Izrael), kde  se  v chudé  stáji 
narodil  chudým  rodičům,  Marii  a Josefovi, 
syn  Ježíš. Tehdejší panovník nařídil  sčítání 
lidu  a každý  se  měl  dostavit  do  rodiště 
svého  rodu.  Tak  Josef  i Maria  putovali  asi 
120 kilometrů z Nazareta do Betléma, města 
Davidova,  neboť  byli  z Davidova  rodu. 
David byl velký král, který sjednotil kmeny 
kolem roku 1000 před naším letopočtem     
(před Kristem). A protože to byla tak obrovská 
událost pro celé  lidstvo, začal  se od  tohoto 
„data“ počítat náš letopočet. O Vánocích jde 
ve  skutečnosti  o oslavu  narozenin  Ježíše, 
kterého  mnozí  očekávali  jako  toho,  kdo 
jim  dá  svobodu,  novou  odvahu  do  života 
a ukáže cestu ke štěstí.

Ježíš
Na  základě  příchodu  Ježíše,  který 

se  stal  velkým  darem  pro  lidstvo,  se  lidé 
v tomto  čase  obdarovávají  a projevují  si 
náklonnost,  upevňují  a posilují  vztahy, 
nejen v rodinách.

Když se podíváme kolem sebe, vidíme, 
že Vánoce leckde již začaly. Slyšíme koledy, 
rozsvěcují  se  vánoční  stromy,  prodejci 
se  předbíhají  v nabídkách,  neboť  čas 
před  Vánocemi  je  pro  ně  z pohledu  zisku 
nejdůležitějším časem v celém roce.

Žijeme v době, která je stále rychlejší. Je to dáno i možnostmi technického pokroku. 
Přesto jsou ale dané zákonitosti, které náš život trvale provázejí.

VYCHÁZÍME V NÁKLADU 10.000 VÝTISKŮ.
Pro malé živnostníky výrazné slevy! Jsme tu pro vás, ne vy pro nás!
Co pálí vás, pálí i nás. Svěřte se nám. Když ne mailem na redakce@pardubicka1.cz, tak nám napište a vhoďte námět 
do “Schránky důvěry” umístěné ve vestibulu úřadu za divadlem. Chcete tady inzerovat? 
Za pár kaček oslovit přes 20 tisíc lidí? Pište na obchod@pardubicka1.cz nebo přímo volejte 
na tel. 776295201. Všechny informace včetně archivu vydání jsou na: www.pardubicka1.cz

Nesem vám noviny….
Ano, i my vám dnes přinášíme vánoční Jedničku. Chceme vám tímto 

způsobem popřát krásné Vánoce a připomenout, že jsou to především svátky 
klidu a míru.

Samozřejmě i já přemýšlím o dárcích pro své nejbližší a trávím až 
neskutečné množství času jejich výběrem a nákupem. Přesto, nebo možná 
právě proto jsem si jista, že tyhle svátky nejsou svátkem komerce. Nejvíc 
se totiž těším na rozzářené oči svých vnoučat před vánočním stromečkem. 
Těším se na to, že budeme všichni pohromadě. Jsem si totiž jista i tím, že 
v rodině vždycky láska zvítězí.

To bylo ostatně i krédem Člověka, jehož příchod si právě na Vánoce 
připomínáme. A proto právě v těchto dnech vzpomeňme i těch, kdo nemají 
to štěstí trávit Vánoce s rodinou a jsou na Štědrý večer sami.

Milí občané, sousedé a přátelé dovolte, abych i vám popřála krásné prožití 

těchto svátků klidu, míru a především lásky.

Alena Stehnová, 
starostka Městského obvodu Pardubice I

Kupte si včas kartu 

IREDO
za symbolických 

30 korun. 

nička

EDNiČKA

... editorial

Od 15. prosince letošního roku 
začaly nejen na území Pardubického 
kraje platit nové železniční jízdní řády. 
V této souvislosti vstupuje v platnost 
nová smlouva o zajišťování železniční 
dopravní obslužnosti. Pardubický kraj 
pro usnadnění přestupů mezi dvěma 
dopravci, ale také v návaznosti 
na autobusy, zavádí slevu na pořízení 
karty IREDO. Počínaje 1. prosincem 
stojí karta symbolických 30 korun 
namísto dosavadních 150 korun.

„Díky této kartě si cestující v nástupní 
stanici zakoupí jízdenku i mezi dopravci, a to jak 
železničními, tak autobusovými bez jakýchkoliv 
dalších povinností,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický s tím, že sleva bude platná 
do 30. ledna na všech výdejních místech 
v Pardubickém kraji. (zr)

Pardubič t í  př iv í ta l i 
svatého Mar t ina
Městský obvod Pardubice I za vydatné pomoci městské 

policie zorganizoval zdařilou akci. Průvod městem 
v čele se sv. Martinem na starokladrubském běloušovi 
zaujal nesčetně přihlížejících. Navíc zde vystoupily děti 
z mateřských školek obvodu.

Kdy se slaví svátek Sv. Martina?
To je naše otázka, za jejíž správnou odpověď získáte 

od nás vstupy do Aquacentra Pardubice. 
Posílejte na redakce@pardubicka1.cz nebo vložte 
do „Schránky důvěry“ ve vestibulu úřadu MO1. (red)

nička
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... soutěže

www.pardubicka1.cz 
nebo 
www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/
mestsky-obvod-pardubice-i-stred-1/ostatni/zpravodaj

využijte i 
www.facebook.com/Městský-obvod-Pardubice-I.

udělají radost, ale jsou i dárky, které se nedají 
nakoupit,  a přesto mnozí po nich  touží. Ať 
už  je  to  obdarování  druhého  „časem“,  že 
nebudu  od  něj  „utíkat“,  že  se  třeba  ozvu 
někomu, na koho jsem ať už „vědomě“ nebo 
„nevědomě“ neměl čas, nebo že vrátím věc, 
kterou jsem si vypůjčil… Vánoce též mohou 
být časem odpuštění a nových začátků.

V Bibli  se  nachází  jedna  rada,  které  se 
říká  Zlaté  pravidlo:  „Co  chceš,  aby  druhý 
učinil  tobě,  udělej  ty  jemu.“  To  znamená 
nečekat,  až  ten  druhý  „přijde“,  ale  já  mu 
„jdu“  naproti.  Jistě  v   životě  každého  to 
může mít různé podoby.

Štědrý den
Snad každý vzpomíná,  jak se na Štědrý 

den  těšil,  až  vstoupí  po  večeři  do  pokoje 
a tam  bude  rozsvícený  a ozdobený  strom 
a pod  ním  dárky!  Je  to  velice  důležitý 
čas,  ve kterém  se  učíme  těšit  a očekávat. 
Není  to  „čas“  jen  pro  děti,  ale  i pro  nás 
dospělé,  abychom  znovu  objevili  hodnotu 
mezilidských  vztahů,  chtěli  ji  podpořit 
a vzájemně se o ni podělit.

Vánoce  mohou  být  časem,  kdy  druhé 
nejen překvapíme dobře vybraným dárkem, 
ale kdy mnohé můžeme dokonce „zaskočit“ 
postojem, slibem, příslibem, který není jen 
„pro“ Štědrý večer. A i poté, když se odstraní 
vánoční  výzdoba  a sní  se  všechno  cukroví, 
tento  postoj,  dobrá  vůle  a víra  v posílení 
vztahu přetrvávají. Je příležitost vstoupit do 
nového roku s nadějí, že je to možné.

Přeji všem čtenářům pohodový čas vánoční

uu Antonín Forbelský, 
pardubický arciděkan římsko - katolické církve
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V polovině listopadu si celá republika, Pardubice nevyjímaje, 
připomínaly �0. výročí od tzv. “Sametové revoluce”. Někteří 
naši zastupitelé ještě nebyli na světě, někteří byli teprve 
dětmi, někteří se ale listopadových událostí i aktivně 
účastnili. Jak na ten čas teď vzpomínají a jak jsou spokojeni 
se současnou situací?

Třicet let po revoluci

Alena Stehnová 

Bylo mi krásných 34let, ale také jsem prožívala úžasné období, kdy 
jsme klíči otevírali dveře do svobody a demokracie. Syn studoval 
vysokou školu a přijel z Prahy se zprávami, že v Praze zahynul český 
student. Později se ukázalo, že šlo o dezinformaci. Vzala jsem svoji 
jedinou černou sukni a nastříhala z ní pruhy na smuteční pásky pro 

studenty. Všichni moji milovaní muži - manžel a synové - vyrazili ku Praze. Byla jsem na ně 
hrdá, ale obavu jsem o ně měla. Zvlášť, když se do nočních hodin nevraceli. Pracovala jsem 
jako učitelka mateřské školy a hrdě v tomto čase nosila trikoloru. Informace jsem měla 
nejen přímo od syna, ale také od našeho kamaráda Jirky Razskazova, který v prodejně 
Supraphonu ve Smilově ulici instaloval velkou televizní obrazovku. Tam jsme ve větších 
skupinách denně mohli sledovat události z Prahy a z amplionů nám Jirka pouštěl na plné 
pecky písně Karla Kryla. 
Byla to hluboká emoce - stát a prožívat události před divadlem v Pardubicích. Tolik lidí, kde 
byla sounáležitost a láska jeden k druhému, ale také síla a nadšení pro změnu. Hrdá jsem 
byla na kamaráda Libora Kudláčka, který promlouval k lidem, Vladimíra Čecha a nakonec, 
se svým projevem přišel Václav Havel, který dokázal ve skromnosti a s humorem sobě 
vlastním oslovit davy lidí. Vzpomínám, jak se dotkl ve své řeči sochy Lenina, který svou 
tvář měl odvrácenou od řečníků. Při československé hymně ze mne padaly slzy dojetím 
a hrdostí, že jsem ČECHOSLOVÁK. A co bych chtěla vzkázat dnes: zdraví, láska a svoboda 
jsou hodnoty nejvyšší. Svoboda jde vždy ruku v ruce s odpovědností. Važme si ji, chraňme 
ji a nenechme si ji nikým vzít.

Alena.stehnova@umo1.mmp.cz
uuuuu

Filip Sedlák 
Bylo mi pět let, když se to začalo lámat. Už jako dítě jsem cítil z nervozi-

ty dědy, babičky, a rodičů, že se děje něco, co je opravdu vážné. Naše rodina 
komunismus protrpěla, takže o to větší očekávání měla na sklonku jeho 
konce. Praprarodiče si za vlastnictví polností odseděli řadu let, děda byl 
vyslýchán STB a maminka kvůli emigraci mého prastrýce měla zapovězenou 
vysokou školu, ač patřila mezi nadějné talenty v oděvním průmyslu. Všechno, 

co píšu výše, jsem nevěděl v čase 17.11. 1989, ale celou zrůdnost minulého 
režimu jsem si uvědomoval až později. Proto jsem neskonale rád za odhodlání a statečnost 

všech, kteří urychlili jeho konec. Nezapomínejme a vyprávějme o tom, co se dělo, všem, kteří to 
nezažili. Jen to učiní náš národ silným si podobná léta temnoty nezopakovat.

sedlak@nasepardubice.cz
uuuuu

Vladimír Martinec 

V té době jsem trénoval, byli jsme po mistrovském titulu, žili jsme 
v oslavách a přitom s výsledky někde „na vocasu“, takže ne přemýšlení 
o politice nebylo moc času. Hráčům bylo do 25 let, takže se víc věnovali 
tomu, co je živilo. Bydlel jsem na Karlovině, takže jsem to dost vnímal. 
Bylo bez diskuse, že to musí přijít a je to dobře. Nelze ale říct, že se 
změnilo všechno k lepšímu tak, jak si hodně lidí představovalo. 
Pro někoho to může být zklamání, protože jsme si mysleli, že to bude 

podstatně lepší. Třeba ve svobodě slova to asi nebude úplně pravda.
vladimirmartinec@seznam.cz
uuuuu

Jiří Kotyk 
Jako horlivý posluchač Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky jsem 

věděl přesně, co se stalo 17. 11. na Národní třídě v Praze. Účastnil 
jsem se mítinků OF před VČD jako divák, přestože jsme byli varováni 
vedením ZŠ Višňovka před účastí na mítincích. Jako historik jsem 
prosazoval ve vzniklé komisi návrat k původním historickým názvům 

(např. nám. Čs. Legií, Štefánikova ul. atd.). Byl jsem také svědkem 
památné návštěvy prezidenta V. Havla v Pardubicích v lednu 1990, kdy se pozastavil nad „tím 
sedícím strejdou” (V. I. Lenin). Myslím si, že dnes po 30 letech od Sametu 1989 by se podobně 
podivil nad uměleckým zmetkem Koněvova vojáka z Budapešti z roku 1956 stínícím stále 
velkolepé panoráma pernštejnského zámku. Bohužel, stále mnoho lidí neví, že se Pardubice 
v květnu 1945 osvobodily od nacismu vlastníma rukama. 

jiri.kotyk@seznam.cz
uuuuu

Jiří Lejhanec 
Rok 1989 byl v mém životě rokem velmi důležitým. Oženil 

jsem se, ukončil jsem vysokoškolské studium a narodila se mi dcera. 
Revoluční dobu jsem prožil se strachem a zároveň s nadějí. Nastoupil 
jsem na vojenskou službu do Náměště nad Oslavou. Nemohli jsme 
opustit kasárna, čekali jsme, zda nebudeme zasahovat třeba proti 
demonstrantům, kterým jsme fandili. Nedokázali jsme si představit, 

co by se stalo, kdybychom dostali rozkaz jít a bojovat proti nim. Měli jsme mezi nimi své 
známé, kamarády nebo členy rodiny. Kam jsme se dostali? Důvěra v demokracii, policii 
a v justici upadá a naši zemi začínají ovládat oligarchové s temnou minulostí a s psycho-
patickými sklony. 

jirilejhanecml@gmail.com
uuuuu
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Ondřej Šebek 
Já byl v té době studentem maturitního ročníku gymnázia, Prožívali 

jsme to proto hodně intenzívně. Přijeli k nám absolventi, kteří už studovali 
v Praze, ukazovali nám fotografie, které se nám zdály téměř neuvěřitelné, 
takže jsme je začali i my šířit po Pardubicích. Aktivně jsem se pak účastnil 
setkání před divadlem a moc rád na ten čas vzpomínám. Teď je určitě dobrá 
příležitost k tomu si uvědomit, co všechno se změnilo k lepšímu poté, co se 
vrátila svoboda do Česka.

oseba@seznam.cz
uuuuu

Patrik Dospěl 
K tomuto tématu budu zřejmě velmi stručný, neboť jsem v době 

sametové revoluce ještě nebyl ani na světě. Nicméně tyto historické 
události mi nejsou cizí a jsem velmi vděčný za to, že mohu žít v de-
mokracii a svobodě. Dá se samozřejmě ještě dost co zlepšovat, ale 

obecně můžeme říci, že se máme dobře. Máme možnost cestovat, 
studovat to, co nás baví, vyjádřit beze strachu vlastní názor a v zásadě žít 

tak, jak to sami považujeme za správné. Takže díky, že můžem… 
dospel.patrik@gmail.com
uuuuu

Demonstrace v Pardubicích. 
Zdroj: SOkA Pardubice, Sbírka 
fotografií a negativů

“Koloniál beZobalka Pardubice, 
nakupujte do plátna a do sklenice” 
v Bulharské ulici a “sleva 10 % na ořechy 
a sušené ovoce s platností do 31.12. 2019 
při předložení tohoto kuponu”

STUDIO 
SNUBNÍCH PRSTENŮ
třída Míru 97 g 530 02 Pardubice 

g telefon: 722 786 981 g
email: info @zlatnictví-donny,cz 

gwww.zlatnictví-donny,cz g

“Sleva 10 % při předložení 

tohoto inzerátu, otevřeno 

máme i na Štědrý den!”
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Náš obvod je z hlediska charak-
teru zástavby velmi rozmanitý. 
Nachází se zde Městská památ-

ková rezervace, přirozené centrum s hlavními 
třídami, zástavbou rodinných domů, činžovní 
domy převážně z první poloviny minulého 
století i několik sídlišť, postavených po roce 
1945. Sídlí u nás úřady, celá řada škol, kul-
turních a sportovních zařízení.

Naším záměrem je poskytování kom-
plexních informací o činnosti všech orgánů. 
Překládáme vám proto investiční záměry 
městského obvodu na dané volební období, 

Investiční akce na území Městského obvodu   Pardubice I (stav k �1.10.�019)
20. ul. Na Bukovině od ul. Husova po ul. 

JUDr. Krpaty rekonstrukce levého chodníku MO Pce I 2022 - 23 Stav chodníku posouzen jako 
velmi špatný

21. nábř. Závodu míru I. + II. rekonstrukce části panelového sídliště 2012 2014 *4 MO Pce I 

2020 
- 23 v pří-padě 
poskytnutí 
státní dotace

22. Dašická ul. - ul. Ke Kamenci pokrač.revital. sídl. na pravé straně ul. 
Dašická - pět vnitrobloků 2014 NE MO Pce I v roce 2010 částečná revita 

lizace zeleně

23. Karla IV., vjezd z ul. Jiráskova
pokračování rekonstrukce panelového 
sídliště - prostor na levé straně směrem 
k ul. Jiráskova

NE NE MO Pce I
real. rekonstrukce dětského 
hřiště, částečně i parkovacích 
míst a MK

24. ul. Husova rekonstrukce parku 2015 2015 MO Pce I 2022 - 23

25. Schvarzovo nám. rekonstrukce parku, cest, mobiliáře NE 2019 MO Pce I 1 mil. 2022 - 23 po realizaci kontejner. stání 
městem Pce

26. nábř. Závodu míru V. - X. etapa rekonstrukce panelového sídliště, 2012 NE město Pce ? 2021 - 2030 státní dotace?

27. ul. Husova a Věry Junkové rekonstrukce vnitrobloku I. část - zeleň 2014 NE 2021 - 22

28. ul. Husova a Věry Junkové rekonstrukce vnitrobloku II. část 
- parkoviště 2014 NE 2021 - 22

29. ul. Sakařova, před bývalou samoobsluhou 
+ vnitroblok

rekonstrukce prostoru okolo bytového 
domu čp. 1325 - 26 ANO 2017 *4 nejsou vykoupeny soukr. 

pozemky

30.
Dašická ul. - pokračování dalších etap část 
vlevo, prostor ohraničení ul. Ke Kamenci, 
Studánecká a Spořilov

pokračování revitalizace panelového 
sídliště - prostor na levé straně NE NE

31. ul. Ke Kamenci rekonstrukce ulice a chodníků včetně 
vybudování okružní křižovatky 

bude řešeno s rekonstrukcí 
areálu bývalé Tesly

32. ul. K Polabinám - před hotelem Labe vybudování a rekonstrukce parkovacích 
míst + zeleně 2009 NE

nutné řešení celého prostoru 
z důvodu navýšení parkovacích 
míst

33. souběžná ul. s ul. Hlaváčova, v části od ul. 
Havlíčkova po ul. Jungmannova

vybudování nových parkovacích míst 
včetně rekonstr.chodníku NE NE MO Pce I řešení nedostatku parkovacích 

míst

34. Jahnova ulice obnova stromořadí, levá strana od 
Zelené brány ke Komenského nám. 2019 Město Pce ? 2 mil. 2020

35. ul. Kostelní a Wernerovo nábřeží rekonstrukce MK 2018 2019 Město Pce 2020 - 22 ?

36. ul. JUDr. Krpaty, část od ul. rekonstrukce chodníků, vozovky, 
oboustranné aleje NE 2010 město Pardubice 

+ MO Pce I 36 mil. 1. etapa 2020 celkem 6 etap, VaK rekonstrukce 
kanalizace a vody

37.
ul. Na Hrádku, v části od tř. Míru po vjezd 
na odstavné parkoviště rekonstrukce obou chodníků a vozovky 2014 2019 2020 Město Pce

38.
ul. Na Ležánkách v části podél parku Na 
Soutoku rekonstrukce vozovky

studie od-
vodnění 
zpracová-
na MO 
Pce I

NE město Pardubice město příslíbilo zadání PD 
v roce 2014

39. ul. Na Haldě vybudování obou nových chodníků 2014 NE

40. Palackého ul. rekonstrukce vozovky při výjezdu do 
ul. Palackého 2018 2018 město Pce 2,3 mil. velké nerovnosti, chybí podklad

41. ul. Žitná, sídliště Karla IV. rekonstrukce parkoviště, příp. výstavba 
parkovacího domu 2004 Ne NE město Pce parkoviště za bývalou 

“Myslivnou”

42. Bělobranské nám. rekonstrukce vozovka + chodníky 2018 2019 *3 město Pce součást památkové rezervace

43. ul. Sakařova rekonstrukce obou chodníků a aleje NE NE město Pce? cca 25 mil.

44. Karla IV. x Arnošta z Pce vybudování parkovacího domu NE NE město Pce

45.
ul. Mezi Mosty - od skautské klubovny 
k lávce přes Haldu rekonstrukce chodníku NE NE město Pce nutné řešit v návaznosti na 

“Mlýnský ostrov”

46.
ul. Havlíčkova, před bytovým domem 
čp. 445 vybudování parkovacích míst ANO NE město Pce součást revitalizace Palackého tř.

47.
Gebauerova ul. v části od ul Husova po ul. 
JUDr. Krpaty rekonstrukce pravého chodníku NE 2019 MO Pce I po novém posouzení chodník 

vyhodnocen jako vyhovující

Poř. č.  Specifikace investiční akce Účel studie PD SP*1 ÚS* 
2 Investor

Předpokl. 
náklady 
v Kč

Zařazeno 
v roz- 
počtu MO 
Pce I 

Předpoklá-
daný termín 
realizace

Poznámka

1. ul. Štrossova, část od ul. Ke Tvrzi po ul. 
U Kamenné vily rekonstrukce chodníků NE 2019 2019 MO Pce I 2,5 mil. 2019 2019 realizace ukončena, akce 

město Pce

2.
sídliště Dašická ul. III. část vlevo, prostor 
ohraničený ul. Dašická, Na Okrouhlíku, 
Studánecká, Ke Kamenci 

rekonstrukce části sídliště 2017 2017 MO Pce I 4,7 mil. 2019 2019 realizace ukončena, akce MO 
Pce I

3. U Kamenné vily chodník + vozovka od ul. Štrossova 2017 2018 Město Pce 5 mil 2019 realizace ukončena, akce 
město Pce

4. ul. Hronovická, prostor ve vnitrobloku 
za FÚ vybudování parkovacích míst 2017 2018 Město Pce 2019 realizace ukončena, akce 

město Pce

5. nábř. Závodu míru III. etapa rekonstrukce části panelového sídliště 2012 2014 2014 možnost státní 
dotace 8 mil.

2019 v případě 
poskytnutí 
státní dotace

aktualizace PDSP III. etapa 
v r. 2019

6. Gebauerova ul. v části od ul Husova po ul. 
JUDr. Krpaty rekonstrukce levého chodníku NE 2019 *4 MO Pce I 900 tis. 2020 - 2021 Stav chodníku posouzen jako 

velmi špatný

7. Pospíšilovo nám. rekonstrukce obou chodníků podél 
náměstí NE 2018 *4 2019 MO Pce I 2020 - 21 Stav chodníku posouzen jako 

velmi špatný

8. Wintrova ul., od ul. Na Okrouhlíku po ul. 
Okružní rekonstrukce levého chodníku NE 2019 *3 MO Pce I cca 1 mil. 2020 - 2021 Stav chodníku posouzen jako 

velmi špatný

9. Sezemická ul., od ul. Ve Lhotkách po 
Pospíšilovo nám. rekonstrukce pravého chodníku NE 2019 *3 MO Pce I cca 1,2 mil. 2020 - 2021 Stav chodníku posouzen jako 

velmi špatný

10. Park Na Špici rozšíření závlah MO Pce I cca 1 mil. 2020
z důvodu zachování stávajícího 
stavu zeleně - nutnost provádění 
pravidelných zálivek

11. Spořilov v části od ul. Studánecká po ul. 
Počápelskou rekonstrukce pravého chodníku NE 2019 *3 MO Pce I cca 2,3 mil. 2020 - 2021 Stav chodníku posouzen jako 

velmi špatný

12. ul. Štrossova, od ul. Ke Tvrzi po park 
U Kostelíčka

rekonstrukce chodníků, pravá strana 
směrem k nadjezdu v ul. Kyjevská NE 2019 2019 MO Pce I 1,5 mil. 2020 - 21

2020 - výměna RWE plyn, stav 
chodníku posouzen jako velmi 
špatný

13. ul. Štrossova, od parku U Kostelíčka po ul. 
Bubeníkova

rekonstrukce pravého chodníku 
směrem k ul. Bubeníkova NE NE MO Pce I 2020 - 21 Stav chodníku posouzen jako 

velmi špatný

14. ul. Štrossova v části od ul. Sakařova po 
ul. Husova rekonstrukce pravého chodníku NE NE MO Pce I 2020 - 21 Stav chodníku posouzen jako 

velmi špatný

15. vnitroblok ul. Na Třísle rekonstrukce veřejné účelové komuni-
kace a podpěrné zídky NE 2020 MO Pce I 2020 - 21 Špatný stav komunikace + 

havarijní stav zídky

16. Sídliště Dašická ul. II. + IV., část vlevo, pros-
tor ohraničený ul. Dašická a Na Okrouhlíku rekonsturkce části sídliště 2017 2018 *4 MO Pce I 2020 - 24 pokračování rekonstrukce sídliště 

Dašická vlevo

17. ul.Gebauerova, od ul. JUDr. Krpaty po ul. 
Sakařova rekonstrukce pravého chodníku NE 2020 MO Pce I 2022 - 23 Stav chodníku posouzen jako 

velmi špatný

18. ul. Gebauerova, od ul. JUDr. Krpaty po 
ul. Sakařova rekonstrukce levého chodníku MO Pce I 2022 - 23 Stav chodníku posouzen jako 

velmi špatný

19. Holubova ul. od ul. Husova po ul. JUDr. 
Krpaty rekonstrukce pravého chodníku NE 2020 MO Pce I 2022 - 23 Stav chodníku posouzen jako 

velmi špatný

*1 stavební povolení

*2 územní souhlas

*3 zadáno zpracování projektové dokumentace

*4 PD zpracována

případně i výhled do dalších let, včetně re-
alizací ve spolupráci s městem Pardubice.

Jedná se především o investiční akce 
na úsecích dopravy a životního prostředí, 
které byly vybrány k budoucí realizaci. 
Obvod při jejich zařazování vycházel 
ze znalosti konkrétní situace zjištěné 
odpovědnými pracovníky úřadu, z podnětů 
občanů a z následného posouzení od-
borníky v dané problematice. Naším cílem 
je spravedlivé rozdělení investic v rámci 
celého městského obvodu.

investor město Pardubice

investiční akce v realizaci

realizováno v roce 2019

vyřazené investiční akce

Dozvíte se, co se plánuje 
ve vašem okolí v příštích letech

 

Sháníte marně 
pracovníky 

do dělnických 
profesí? 

Zajistíme vám je! 
Volejte 774 774 705

nička
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Přijďte ochutnat naše denní 
a snídaňové menu, novou podobu má 
i náš jídelní a nápojový lístek. 
Těší se na Vás celý tým restaurace 
Ristorante da Pepa a Hotelu 100.

Kontakt
HOTEL 100
Kostelní ulice č.p. 100, 530 02 Pardubice
ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ
Hana Stará
Mobil: (+420) 603 140 187, 
Tel.: (+420) 466 511 179
E-mail: hotel100@hotel 100.cz

Ristorante da Pepa 
v Hotelu 100

Otevírací doba
RESTAURACE 
A KAVÁRNA
Po–Ne 
11.00–21.00
Snídaně: 
Po–Pá 7.30–10.00 
So–Ne 8.00–10.00
Denní menu: 
Po–Pá 11.00–14.00

K ambicióznímu projektu “Deset milionů stromů 
pro Česko”, který má v tuzemsku pomoci odvrátit 

ekologickou katastrofu, se připojili i členové zastupitel-
stva Městského obvodu Pardubice I. U základní školy 
na Spořilově vlastními silami (i za cenu ušpinění běžně 
používaného oblečení a bot) vysadili o školy mladé 
stromky jírovce maďalu, známého pod názvem kaštan. 
“Do pěti let by v tomto projektu mělo být vysázeno 
v České republice až deset milionů nových stromů. Jsem 
ráda, že jsme i v tom úterním nečase mohli přiložit ruku 
k dílu,” řekla starostka MO1 Alena Stehnová krátce 
poté, co si 
vyčistila od 
bahna boty 
a kalhoty, 
stejně jako 
další členové 
obvodního 
zastupitelstva. 
(red)

Rozsah této údržby je dán Obecně závaznou vyhláškou č. 12/2016, 
kterou se vydává statut města Pardubic. Konkrétní určení je pak 
obsaženo v Příloze č. 1 včetně určení funkce městského obvodu 

– správce, pověřený vlastník atd. Rozsah péče o zeleň je dán tzv. pasportem 
zeleně, na základě kterého jsou obvodům poskytovány prostředky na údržbu. 
Tyto prostředky nezahrnují rozvoj zeleně ani plošné úpravy (štěrkové plochy, 
mechanizovaná výsadba cibulovin, borkované záhony atd). 

Z důvodu finančních a pro zvýšení četnosti a kvality péče o zeleň byla 
v r. 2014 zřízena pracovní četa zahradníků. Z reakcí obyvatel na Zeleném 
i Bílém Předměstí je jasné, že to byl krok správným směrem. Dodavatelsky 
jsme byli schopni hradit pletí a úpravu zeleně pouze 3x za rok. Naše děvčata 
a zahradník prochází svůj určený rajón 11x ročně a je to vidět. Navíc máme 
díky úspoře i finanční prostředky na postupné rozšiřování kvetoucích zah-
radnických ploch u bytových domů i v centru (Dašická, Karla IV., Arnošta 
z Pardubic, K Polabinám, cibuloviny nyní na celk. ploše 860 m2). Není to 
ale jednoduché – pletí a prořez keřů je jedna věc, ale odpad musíme i odvézt 
a umístit na kompostárně v Dražkovicích. Po odečtení dovolených nemocí 
apod. skokově vzrostl počet hodin věnovaných údržbě zeleně z cca 360 hod/
rok dodavatelsky na 15 000 hod. Naše zahradnice a údržbáři zastanou i péči 
a seče v parcích. I tato činnost byla dříve zajištěna dodavatelsky. Nemalé 
prostředky v současných podmínkách stojí pravidelné odborné ořezy stromů 
(téměř 10 tisíc kusů), nové výsadby za uhynulé, zálivky…

Na údržbu komunikací a jejich odvodnění je poskytován podíl 
z rozpočtu města ve výši asi 5 mil. Kč/rok. Při stáří cca 60% vozovek více než 
30 let je tato částka opravdu „na hraně“. Jsou z ní hrazeny náklady na opravy 
a údržbu kamenných povrchů (převážně na území Městské památkové rezer-
vace), na opravy chodníků ze zámkové dlažby, výspravu lokálních výtluků, 
frézování a opětné zabalení vozovek v rozsahu cca 2-3000 m2 ročně, opravy 
a výměny dešťových vpustí (40-60 ks/rok) , opravy odvodňovacích pásků 
vozovek… Výtluky většinou opravuje naše údržbová četa pomocí studené 

Obvod se snaží občanům Pardubic i turistům
veřejný prostor co nejvíce zpříjemnit

asfaltové směsi – jde asi o 25 
tun směsi ročně, provádíme 
i čištění ucpaných dešťových 
vpustí. Ušetřené prostředky 
využíváme opět na opravy. 

Chodníky na tom 
nejsou o moc lépe. Proto 
náš obvod zadal odborné 
posouzení stavu chodníků 
a od r. 2012 je postupně 
upravujeme novým povrchem. Za ty roky se nám podařilo většinu chodníků 
označených „červenou“ opravit. Při výměně povrchů spolupracujeme 
i se správci sítí tak, aby po výměně např. plynovodu nebyl chodník pouze 
vyspraven v zemní rýze, ale provádíme jeho úpravu v celé šířce na základě 
zpracované projektové dokumentace a stavebního povolení. To bylo nyní 
provedeno např. ve Štrossově ulici. 

Co se týče mobiliáře, v péči obvodu jde o tisíce položek – přes 500 košů 
na odpadky, přes 100 košů na psí exkrementy, 7 fontán z devíti na území 
města, přes 500 laviček, 27 dětských hřišť, 15 pískovišť, závlahy včetně vr-
taných studní, mlatové a další chodníky v parcích, mříže u stromů, parky 
jako celek. Mobiliář je nutné průběžně kontrolovat, opravovat, nahrazo-
vat dožilý nebo zničený vandaly. Nový mobiliář je instalován na základě 
požadavků Odboru hlavního architekta (sjednocení vzhledu) a jde o dezé-
nové kusy. Jestliže „obyčejný“ plastový koš stojí i s montáží asi 1800 Kč, 
dezénový koš s montáží vyjde zhruba na 10 tis. Kč. 

Snažíme se veřejný prostor občanům zpříjemnit i jinak – mytím 
laviček, splachováním „voňavých“ zákoutí na Starém Městě, denním sběrem 
odpadků a zametáním nedopalků. 

uu Lenka Tobolková
Odbor správy majetku ÚMO1

u Zastupitelé u lopat,
Spořilov má nové stromy

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÉHO, KVALITNÍHO, 
JAK MY MORAVÁCI ŘÍKÁME PĚKNÉHO VÍNA. 
DOVOLTE MI POPŘÁT VÁM VŠEM VŠECHNO 
PĚKNÉ DO ROKU 2020 A JMÉNEM NAŠEHO VINAŘSTVÍ 
VÁS ROVNĚŽ POZVAT NA SKLÍNKU TOHO, 
CO SE NÁM PODAŘILO NA NAŠICH VINICÍCH 
PRO VÁS, NAŠE MILÉ KONZUMENTY, 
VYPĚSTOVAT A POTÉ I ZPRACOVAT.

Je nám ctí vás přivítat 
v naší vinárničce umístěné 
poblíž Pernštýnského náměstí 
ve směru na zámek a máme 
tu pro Vás úžasnou nabídku. 
Dárek na “Poslední chvíli”.

nička
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OMLUVA-TISKAŘSKÝ ŠOTEK
V minulém čísle jsme omylem uvedli, že Palác Hybských na náměstí republiky byl 

původně v tzv. elektrickém historismu. Správně samozřejmě mělo být eklektickém.

za podpory

Náměstí republiky
Pardubice

se účastní
restaurace 

bistra
neziskové 

organizace

VSTUP ZDARMA

nička

EDNiČKA

... interně

VÁNOČNÍ
OTEVÍRACÍ DOBA

www.aquapce.cz

23.12.   9.00 - 21.00

24.12.   9.00 - 15.00

25.12.   9.00 - 21.00

26.12.   9.00 - 21.00

27.12.   9.00 - 21.00

28.12.   9.00 - 21.00

29.12.   9.00 - 21.00

30.12.   9.00 - 21.00

31.12. 9.00 - 15.00
1. 1.    zavřeno

2. 1.  9.00 - 21.00

3. 1.  9.00 - 21.00

Pomoc živnostníkům
V této nepravidelní rubrice chceme naše čtenáře upozorňovat na zajímavé 

projekty místních živnostníků, kteří nemají potřebné finance na inzerci, ale 
přesto jejich aktivity považujeme za velmi přínosné. Nemůžeme stíhat informace 
o všech nových obchodech, kterých se jen za poslední rok v centru objevilo tolik, 
že často nevydrží ani do dalšího vydání. Máte – li zájem ale nás na některý 
podnikatelský projekt upozornit, napište nám na redakce@pardubicka1.cz.

uu redakce

Už jste slyšeli o nakupování, jehož 
cílem je nevytvářet odpad? 

V Pardubicích máte již více než rok možnost 
nakupovat do vlastních obalů v Koloniálu 
beZobalka. V klidné části města nedaleko 
centra můžete nasát pohodovou rodinnou 
atmosféru obchodu s potravinami, eko-
logickou drogerií a přírodní kosmetikou. 
Za Matičním jezerem u Kamenné vily 

na vás čeká poetické místo jako kontrast 
přeplněným nákupním centrům. Nachys-
tejte pytlíčky, sklenice, lahve či dózy, které 
už doma máte. Nic nového nepotřebujete. 
Čeká vás příjemný nákup jako za starých 
časů.

V beZobalce najdete potraviny, 
které běžně používáte na vaření, pečení, 
na svačinky a večerní zobání, stáčenou 

u Šetřit přírodu je přece přirozenost!
drogerii, potřeby do domácnosti ohleduplné 
k životnímu prostředí, ale i voňavou kos-
metiku ve vratných obalech nebo bez nich. 
Příjemná obsluha vám poradí s dárkem 
ušitým na míru vašim blízkým. Můžete je 
obohatit něčím užitečným, co jim dlouho 
vydrží. Nebo něčím, co jim zachutná 
a zavoní. 

uu redakce

10 % SLEVA na veškeré zboží 

v prodejně Pernštýnská 34, Pardubice, 

otevřeno st - pá 10 - 18h.

-

K úžasnému životnímu 
jubileu 100 let přišla gratulovat 
Ludmile Černohousové 

z MO1 rovněž starostka obvodu 
Alena Stehnová, aby jí hlavně zdraví 
popřála do dalších let. 
“Paní ČERNOHOUSOVÁ je plná 
optimismu a životního elánu. Paní 
Ludmila je žena se srdcem na dlani. 
Do dalších let přejeme hlavně pevné 
zdraví,” uvedla starostka.

V této rubrice představujeme naše seniory, kteří se těší 
“požehnanému věku” nebo si své stáří dokáží zajímavě 
užívat (sport, vzdělávání se, kulturní aktivity...) Dejte 
nám tipy na redakce@pardubicka1.cz nebo do schránky 
úřadu.
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V posledních týdnech se téma 
stavby fotbalového stadionu 
skloňovalo snad všude. 

Každý má názor podle toho, jaké in-
formace dostal. Uvědomuji si svou roli, 
kdy v podstatě sedím na dvou židlích. 
Jsem vášnivý sportovec, ale také jsem 
zastupitel, kterému jde o to, aby město 
zajišťovalo zcela základní funkce, 
které od něj potřebuje doslova každý. 
Zatímco fotbalový stadion je potřeba 
zbytná a pro úzký okruh uživatelů, tak 
věci jako svoz odpadu, kvalitní infra-
struktura a parkování, školy a školky, 
vodovody, péče o seniory, atd. jsou 
věci, které je nutné zajistit pro blaho 
všech. 

Naše město 
je v si tuaci, 
kdy ve městě 
chátrají mosty, 
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O S M I S M Ě R K A  ( V Y Š K R T Á V A Č K A )

Celosvětově nejznámější a nejtěžší překážka Velké pardubické steeplechase 
(viz TAJENKU) je známá i tím, že se skáče vždy jen 1x v roce a pouze 
v jediném dostihu. Znají ji i lidé, kteří ani na pardubickém dostihovém závodišti 
nikdy nebyli. TAJENKU zjistíte, když vyškrtáte všechna slova ze seznamu.

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ :
CYKLOSTYL; HOTELIÉR; KAPUSTŇÁK; KOLONÁDA; KOLOVADLO; 
MONTEVIDEO; MOTOKÁRA; NADNORMÁL; NANOTEZE; 
NESPAVEC; PINZETA; PUSTÝ ZÁMEK; REAGENS; TRANSURAN; 
TROSEČNÍCI; VINOHRAD; VYSOKÉ MÝTO; YPSILON. 

 Autor: Jirka Křížovka ZVOLÁNEK 

Tajenku můžete posílat na redakce@pardubicka1.cz nebo ji vhodit do 
„Schránky důvěry“ umístěné ve vestibulu Úřadu městského obvodu Pardubice I. 
Čtyři z vás od nás dostanou vstupenky do Aquacentra Pardubice.
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u Chraňte historické centrum města
Vážení zastupitelé, vážení kolegové!

Dovolil jsem si vás takto oslovit, jelikož i já jsem strávil mnoho let 
v zastupitelstvu na „velké radnici“, z toho většinu času jako radní. Zajímal 
jsem se mimo jiné především problémy Starého města – Městské památkové 
rezervace, kde již bydlím více než 45 let. Tento zájem mi zůstal i po odchodu 
do důchodu. Spolu s několika dalšími aktivními občany se snažíme 
ve spolupráci s vedením MO Pce1, městskou policií a zaměstnanci MO 
Pce1 pozvednout Městskou památkovou rezervaci – Staré město na úro-
veň, kterou si tento klenot, výkladní skříň města opravdu zasluhuje.   
Přes snahu všech zmíněných se nám to nedaří tak, jak bychom si 
představovali. Proto se tímto dopisem obracím na vás s prosbou o podporu 
a pomoc. Dovolím si stručně naznačit jen dva nejhlavnější problémy.

Velkým problémem je přeplnění rezervace parkujícími auty. Parkuje se 
všude, na chodnících, v zákazu stání, na koruně historického kamenného 
mostu přes Císařský náhon, který má omezenou nosnost, mimo parkovací 
místa atd. Parkují zde vozidla bez platného povolení. Nepovažujeme také 
za rozumné umožnit prakticky každému zde, po zaplacení poplatku, 
zaparkovat v situaci, kdy vymezená parkovací místa nestačí ani 
pro rezidenty. V připravované rekonstrukci památkové rezervace architekti 
dokonce navrhují rozšíření parkovacích míst. Parkovalo se i na kořenech 
vzácných jerlínů japonských. Tyto jedinečné jerlíny, rostoucí na Wernerově 
nábřeží, se po dobu, co se v souvislosti s rekonstrukcí budovy radnice 
oplocené „vzpamatovaly“, dokonce začínají obrůstat. Je třeba důsledně dbát 
o jejich nutnou údržbu, vhodným způsobem zamezit přejíždění kořenů 
vozidly a venčení psů a při likvidaci plevelů nepoužívat totální herbicidy. 
V současnosti je ohrazení v havarijním stavu. Máme obavy, co bude 
se stromy, až se oplocení odstraní. 

Neméně závažný problém je čistota a pořádek v Městské památkové 
rezervaci. Úklid je stále nedostatečný, veškerý dešťový splach Wernerova 
nábřeží spolu s listím a odpadky končí v náhonu, v prostoru Wernerova 
nábř. jsou tři lavičky, ale pouze jeden odpadkový koš! Již desetiletí se 
zde řeší nevhodné umístění popelnic, momentálně jsou zde umístěny 
i kontejnery z dvora radnice. Neřešený problém je zde objevujících se 
„objemných nočních donášek“ odložených věcí všeho druhu nezodpovědnými 
obyvateli z blízkého okolí. Jsme toho názoru, že zákoutí po Císařském 
mlýnu na východním konci Wernerova nábřeží by zajisté zasloužilo větší 
pozornost architektů. Součástí nedostatečné čistoty a pořádku v historickém 
centru MP rezervace je problematika přemnožených holubů. Mezi nejvíce 
znečištěné lokality patří Bartolomějská ulice a část Pernštýnské ulice 
u průchodu na Wernerovo nábřeží.

Zmíněné problémy nejsou jediné, o ostatních snad příště.
Na závěr si dovolím vám doporučit malou procházku Starým městem, 

zejména v ranních či večerních hodinách, a na vlastní oči se přesvědčit 
o zde uvedených tvrzeních. Rád vám budu průvodcem. Přivítali bychom 
velice vaši aktivní pomoc v našem snažení.

S pozdravem 
Ing.Pavel Šmaha,CSc.,  Adolf Vondrka, 
Pardubice

u REFERENDUM o stavbě stadionu na dluh?

Rekonstrukci fotba-
lového stadionu přijeli 
na debatu s médii a příznivci 
FK Pardubice také čeští interna-
cionálové. Mezi nimi například Karel 
Poborský nebo Luboš Kubík.
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na stavbu nových nejsou peníze, par-
kování a doprava léta neřešená, svoz 
odpadu možná zdraží stejně jako 
vodné a stočné atd. Navíc si vedení 
města vyjednalo úvěr, který bude 
desítky let splácet, aby mohlo zbytný 
stadion postavit a zadluží celé město 
v předvečer očekávané hospodářské 
krize, jejíž začátek již ekonomové 
oznámili. Chováme se jako majitelé 
domu, kteří si malují stěny bytu, za-
tímco jim zatéká střechou a do drolící 
se omítky navrtávají držák velkoplošné 
televize, kterou kupují na splátky.

Stavbu zástupci města nazývají 
rekonstrukcí, aby tím dali najevo, že se 
jen starají o něco, co už máme, ale 
při pohledu na vizualizace je zřejmé, že 
na místě letního stadionu vznikne zcela 
nová stavba, jejíž náklady na údržbu 
jsou odhadovány okolo 10 mil. ročně. 
Myslím, že takovou stavbu by mělo 
podpořit široké obyvatelstvo města 
a ne jen těsná většina zastupitelů, 
proto podporuji vypsání REFERENDA 
o stavbě stadionu na dluh. 

uu Filip Sedlák, zastupitel MO 1
UPOZORNĚNÍ  uu   Dne 31. 12. 2019 bude 
Úřad městského obvodu Pardubice I uzavřen. uu


